3.2 – As Folhas dos esquemas geométricos para alvenaria

O estudo das Folhas F17 v, F20 r, F20 v e F21 r procura aclarar
as relações destes esquemas geométricos com os conhecimentos da
Geometria em geral. Os textos que acompanham os diversos desenhos
e que foram lançados por Villard ou terceiros, não são claros quanto à
construção e obtenção do resultado anunciado.
Isto fortalece a idéia da transmissão oral do procedimento,
restando ao desenho a função de apoio à explanação do Mestre. Além
disso, a inscrição colocada ao pé da Folha F20 r, sugere que os
desenhos possam ter sido copiados (“extraídos”) de outros manuais de
geometria.
Mesmo que isso tenha ocorrido, a coleta do conhecimento
disponível pelos cadernos de Villard de Honnecourt é de extrema valia
para documentar o grau de domínio da geometria e do processo de
comunicação nos canteiros do século XIII.
Bechmann (op.cit.,1993,p.143) enfatiza a utilidade de alguns
procedimentos dos cadernos, pelo fato de que muitos arquitetos da
Idade Média eram freqüentemente convidados a terminar obras
iniciadas por outros. O registro das dimensões e formas exatas dos
elementos arquitetônicos – pilares, colunas, molduras, etc...- da obra
inacabada eram precários ou inexistentes, o que tornava necessária sua
obtenção. Villard mostra numerosos procedimentos aplicáveis a estas
situações, demonstrando o caráter prático da utilização da geometria.
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Folha F17 v
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Folha F17 v
Esta folha, apesar de estar na classificação de esquemas
geométricos para alvenaria (Bowie,op.cit.,1959) apresenta somente
exemplos de tesouras para carpintaria.
Elas ensinam a construir uma espécie de abóbada de madeira,
chamada no manuscrito de Villard de voûte de fût.
O texto diz na primeira linha de desenhos : ”aqui você vê o tipo
correto de forro para colocar sobre uma capela abobadada e se desejar
um modo fácil de fazer um forro de madeira, estude este esquema”.
A segunda linha diz: “aqui uma treliça para cobertura de forte
inclinação e um utensílio para manter velas acesas”.
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Folha F20 r
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Desenhos 1 e 2
Os dois desenhos ensinam como obter o diâmetro de uma coluna
com apenas parte de sua superfície fora da parede. Primeiramente, com
um compasso de setor e uma pequena régua, obtém-se a posição de
três pontos na superfície da coluna.
Transportam-se então os três pontos para uma prancha onde se
traçam duas mediatrizes entre dois pontos diferentes, distância essa que
é uma corda da circunferência.
A intersecção entre duas mediatrizes é o centro da circunferência
e assim o raio está obtido.
Geometria: Proposição 1 de Euclides – as mediatrizes das cordas
passam pelo centro da circunferência.

Desenho 3
Desenho de arcos concêntricos – motivos dos mais freqüentes
na arquitetura românica e gótica são estes arcos plenos com
ornamentos decorativos ou lugar para a colocação de imagens
esculpidas.
O desenho ensina a obter a chave do arco e todas as suas linhas
de juntas para o corte das pedras, uma vez que o centro era comum a
todos.
Geometria : Propriedades da circunferência
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Desenho 4
A capela de doze vitrais – este desenho apresenta algumas
características incompreensíveis. É inexplicável porque os segmentos de
raios formam ângulos de 60º e que podendo ser considerados como
nervuras das abóbadas, não tenham relação com a posição dos
contrafortes e nem com os pontos que parecem esquematizar as
colunas de um deambulatório.
Geometria: divisão angular de uma circunferência

Desenho 5
Este desenho ensina a talhar a pedra de arranque de um arco de
abóbada. Registra-se aqui o uso do esquadro de lados afunilados
(biveau) que era construído especialmente para cada arco / abóbada.
Por isso, a utilização de arcos com formas diferentes mas mesmo
raio era a preferida, pois permitia o aproveitamento do mesmo esquadro
de lados afunilados. A utilização freqüente de um mesmo instrumento
para vários fins, justifica-se pelo seu custo e pela simplificação na
organização do trabalho em razão do menor número de instruções para
os executantes.
Geometria : Tangência e propriedades dos raios

Desenho 6
Este desenho pertence ao rol dos enigmáticos. Um círculo
dividido ao meio, apresentando quatro setores na parte superior e uma
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estrela e um “a” ou uma lua entre o último quarto e a lua cheia na parte
inferior. A legenda do croqui é obscura. É associado também a marcas
existentes nos muros exteriores de muitas capelas românicas de várias
regiões francesas, todas com uma característica peculiar: as absides
tem plantas semi-circulares. Esta informação remete ao Desenho 4. A
parte superior do desenho lembra também alguns quadrantes solares
encontrados em esculturas como a do anjo com quadrante na catedral
de Chartres.
Geometria: circunferência, quadrantes e divisão

Desenho 7
A torre redonda – as torres militares em alvenaria, passam a partir
do século XII (em virtude da grande evolução das máquinas de assalto
às fortalezas) a ter plantas redondas em razão de sua melhor absorção
do impacto dos projéteis. Estes, ao invés de cair sobre a normal
perpendicular à curva, desviavam-se pelo ângulo formado entre sua
trajetória e a superfície do muro da torre, diminuindo parte do efeito do
choque. A legenda diz: ”desta maneira, talhe uma peça de arco em uma
alvenaria redonda”.
O croqui é uma parte do método empregado para talhar os
moldes das peças do arco. Ele mostra uma régua colocada contra as
arestas da abertura. Dos dois pontos situados sobre a régua, à igual
distância do eixo da abertura são traçadas duas linhas paralelas a este
mesmo eixo e que tocam o cilindro. Os segmentos situados entre a
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régua e a parede externa possuem cada um dois traços de divisão
intermediários e reproduzem exatamente as épuras desenvolvidas por
Bechmann (1993, p.179). Estas épuras foram logicamente, resultados da
aplicação da Geometria Descritiva (que foi a organização racional dos
traçados de cantaria – Estereotomia - feita por Gerard Desárgues
apenas no século XVII) o que pela coincidência de traços indica um
grande conhecimento à época das técnicas de traçado da Estereotomia.
Geometria: Circunferência, tangência e divisão de segmentos

Desenho 8
Este desenho aborda um problema clássico da Estereotomia: a
passagem em arco transversal a um muro.Várias soluções para este
difícil problema foram apresentadas através dos anos. As juntas são a
principal dificuldade. O texto diz: ”dessa maneira talhe uma pedra do
arco transversal”. Os ângulos formados entre o ângulo reto do esquadro
e a parede e o ângulo da parte inferior do triângulo desenhado são
iguais: ângulos de lados respectivamente perpendiculares.
Fica evidente em certos desenhos do manuscrito, como este por
exemplo, o cuidado em não desvendar ao público certos segredos do
método de traçado, justamente porque isso era reservado a gente do
ofício.
Geometria: Semelhança de triângulos e igualdade de ângulos
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Desenho 9
A ponte de Villard com elementos padronizados de vinte pés de
comprimento (hoje, aproximadamente 6,60 m). As pontes de madeira
são muito numerosas a partir do século XI, por razões militares: é mais
fácil destruí-la para dificultar a marcha do inimigo.
Os pilares das cabeceiras poderiam subsistir, pois eram
construídos em alvenaria de pedra, enquanto que o tabuleiro em
madeira seria reconstruído rapidamente mais tarde. Evitar pilares
intermediários também era muito importante, dadas as dificuldades com
a profundidade e a correnteza do rio.
O desenho representa exatamente isto: uma ponte de madeira
construída entre dois pilares de alvenaria, simbolizada por pedras com
juntas alternadas. A legenda diz “desta maneira faça uma ponte para
atravessar a água com peças de madeira de vinte pés de comprimento”.
Os dois pórticos situados no alto dos pilares sugerem a solução:
graças a eles era possível descer com cordas os quadros triangulares e
retangulares, posicioná-los e fixá-los à alvenaria. Assim, utilizando
madeira de pequena secção e comprimento limitado e graças à
disposição triangular dos elementos (treliça) criava-se uma estrutura
indeformável.
Geometria: triângulos e suas propriedades estruturais
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Desenho 10
A divisão do quadrado. A legenda indica: “deste modo se faz um
claustro com galeria periférica de mesma área que o jardim central”.
Esta regra é de fato encontrada nos claustros, provavelmente visando à
higiene, a boa insolação e a circulação de ar.
Esta tradição é herança da Antiguidade, tendo sido transmitida
por Vitrúvio. Para obter tal resultado, é suficiente que o lado externo da
galeria (quadrado maior) seja igual à diagonal do quadrado menor.
O centro é marcado no ponto médio da diagonal do quadrado
menor, pré-existente. Com um compasso ou corda e raio de
comprimento do centro a um canto do quadrado menor, traça-se a
circunferência. O quadrado maior tangencia esta circunferência.
lado do quadrado menor = l
diagonal do quadrado menor = l 2
área do quadrado menor = l
lado do quadrado maior = l 2
diagonal do quadrado maior = 2l
área do quadrado maior = 2l
portanto a área dos claustros é 2l - l = l (igual a área do
quadrado menor)
Geometria : área do quadrado, diagonais e Teorema de Pitágoras
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Desenho 11
Medidas de distâncias – as medidas de distância eram
necessárias para a construção de aparatos bélicos de cerco a assalto às
fortificações. Para isso, era preciso avaliar com precisão a altura das
torres e muralhas, a largura dos fossos, a dimensão das aberturas,
porém sem tomar as medidas no local.
Este procedimento utiliza os mesmos instrumentos (inclusive o
desenho das estacas é semelhante) ao desenho 29 da Folha F21 v que
trata do ponto inacessível. Desta vez, as réguas miras que permitem as
visadas são dispostas horizontalmente, à maneira do “bastão de Jacob”
utilizado pelos astrônomos muçulmanos.
A inacessibilidade do objetivo é simbolizada por um curso d’água.
O dispositivo possui duas réguas paralelas, miras que permitem estimar
à distância a largura de um espaço ou a distância de um ponto. O texto
diz: “desta maneira consegue-se a largura do rio sem o atravessar”.
O primeiro problema – distância ao ponto distante
Visando-se o objetivo, através da semelhança de triângulos,
obtêm-se os valores desejados. Os triângulos semelhantes surgem do
desenho inicial de um paralelogramo, onde a diferença de comprimento
entre as duas réguas é obtida.Esta diferença cabe n vezes no lado que é
a distância entre as réguas. Por semelhança, a distância entre o ponto
visado e a extremidade da primeira régua é n vezes o comprimento da
régua maior.
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O segundo problema é determinar a distância entre dois pontos.O
texto diz: “desta maneira mede-se a largura de uma janela que está em
distante”. O procedimento recomenda a colocação das miras em linhas
paralelas, que indicarão (se o comprimento das réguas horizontais
permitir) o tamanho em verdadeira grandeza do intervalo.
Geometria: semelhança de triângulos e divisão de segmentos

Desenho 12
Os quatro cantos – importante observar os quatro pontos
(piquetes) que permitirão gravar as direções sobre as pedras de ângulo.
Este procedimento possibilita definir os quatro cantos de uma edificação,
sem prumo e nível. O texto diz:”é assim que assentamos os quatro
cantos de um claustro sem prumo e sem nível”. A operação fica mais
simples se ao menos um lado seja determinado na implantação, em
função do terreno, da orientação ou dimensões desejadas.
Com um lado dado e com uma corda de mesmo comprimento,
traçam-se dois arcos e a mediatriz deste lado (Proposição 1 de
Euclides). Sobre esta mediatriz, com uma distância igual à metade do
outro lado desejado e a partir do lado dado, marca-se o ponto que será o
encontro das diagonais. Com uma corda esticada e impregnada de pó
colorido, a partir do piquete colocado no vértice do canto do lado dado e
passando pelo ponto obtido na mediatriz, coloca-se a mesma distância
(do vértice ao ponto da mediatriz) e obtém-se a posição do piquete
oposto.
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Como a corda está impregnada de pó colorido, imprime-se na
pedra de ângulo (como mostra claramente o desenho) e estão obtidas
as direções das diagonais do quadrado ou retângulo.
Este procedimento, pode ter sido um dos responsáveis pelo mito
de que todos os edifícios medievais tiveram suas plantas desenhadas
diretamente sobre o solo. Evidentemente este procedimento só é
aplicável e eficaz para edificações pequenas, em virtude da necessidade
do uso de cordas e de decorrente imprecisão.
Geometria: propriedades das diagonais.

Desenho 13
A divisão do quadrado – este desenho relembra um problema
clássico desde os geômetras gregos e que remete a Vitrúvio, que tinha
sua obra bem conhecida à época de Villard. O desenho mostra a divisão
de um quadrado dado com outro quadrado, de modo que as duas
superfícies resultantes sejam iguais.
Através da subdivisão da área total em oito triângulos isósceles e
utilizando quatro triângulos isósceles de cada vez, obtêm-se dois
quadrados de áreas iguais. O comentário do texto: “é assim que se parte
uma pedra para que as duas metades sejam quadradas”.
Este comentário, de um sucessor de Villard ou copista não tem
interesse para a construção; antes denota uma vontade de dar uma
explicação prática a um problema de geometria pura.
Geometria: áreas de figuras planas / triângulos isósceles.
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Desenho 14
A fabricação de uma rosca – mostra precisamente como talhar
uma rosca, acompanhado do texto:”deste modo se talha a rosca de uma
prensa”. Esta rosca geralmente é em madeira de grande diâmetro.
Sobre o desenho que representa a secção superior do cilindro,
está representada a geratriz da rosca, que divide o diâmetro em três
partes iguais e que trabalhará na horizontal e na vertical da peça a
talhar, com o auxílio de uma corda representada à direita.
Primeiro traça-se com a geratriz da rosca no topo do cilindro: o
círculo fica dividido em três círculos concêntricos. No sentido
perpendicular – altura do cilindro – será marcada também a mesma
divisão da geratriz da rosca. Uma corda é fixada na borda da secção
superior e vai sendo enrolada na superfície do cilindro, guiada pela
geratriz da rosca. A corda deve estar impregnada de pó colorido, que
deixará impresso no cilindro o passo da rosca, que é uma espiral
regular.
Geometria: circunferência e espiral.

Desenho 15
Medidas de volume – o texto diz:”desta maneira faz-se dois
recipientes tal que um contém o dobro do outro”. O desenho mostra dois
círculos concêntricos, embora o maior tenha apenas parte de sua
circunferência desenhada.
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o raio do círculo menor = R
o esquadro materializa dois lados do quadrado circunscrito ao
círculo menor e inscrito no círculo maior, sendo portanto o raio do círculo
maior = R 2
área do círculo menor =

R²

área do círculo maior = (R 2 )² = 2 R²
Geometria: propriedades das tangentes, área de figuras planas e
Teorema de Pitágoras.

Desenho 16
O croqui representa a planta de um vão de porta ou janela em
uma parede de grande espessura. O texto diz:”assim se talha uma pedra
de vão regrado (que se repete)”.
As duas chaves que ficam à direita, são colocadas ao longo de
cordas, que nos desenhos de Villard simbolizam sempre um raio traçado
de um centro. Elas estão deslocadas para indicar que uma das chaves é
mais distante do centro que a outra. Este é o caso de chaves formando
aresta entre a verga superior e a parede interior do muro. As pequenas
graduações iguais marcadas sobre o intradorso de cada uma das
chaves, indicam a constância de sua espessura.
Na parte inferior direita da Folha, a famosa inscrição: ”todas estas
figuras foram extraídas da geometria”.
Geometria: centro de circunferência e raios.
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Folha F20 v
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Esta Folha foi fotografada em 1986 com a técnica dos raios
ultravioleta, que revelou muitos desenhos apagados no pergaminho.
Pode-se perceber na reprodução da Folha F20 v, à direita dos
números 18,19 e 26 alguns vestígios daqueles desenhos originais
apagados.

Desenho 17
Para traçar pedras chaves de aberturas com vergas horizontais
(platibandas), o desenho vem acompanhado do seguinte texto: ”desse
modo se talha as peças retas. Coloque o baixo no alto”. Isso indica que
o desenho deve ser utilizado invertido.
É um exemplo de aplicação do uso de superfícies mínimas para o
desenho, tanto em razão do alto custo do pergaminho como do pouco
espaço disponível nas salas de risco do canteiro. Mais importante ainda
para o construtor é a precisão de traçado que a sobreposição de
desenhos garante.
Como as faces da pedra talhada ( intradorso e extradorso) tem de
ser paralelas, o esquema utiliza as propriedades da igualdade dos
ângulos alternos-internos. Com a inversão da figura preconizada por
Villard (baixo para cima) obtemos a chave e suas duas pedras
adjacentes com as juntas definidas com precisão, o que garante
intradorso e extradorso paralelos. A inversão também não deixa de ser
um modo de proteger a informação aos não iniciados no ofício.
Geometria: Teorema dos ângulos alternos-internos.
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Desenho 18
O croqui mostra como obter o diâmetro de um objeto circular,
utilizando o ângulo reto e um esquadro que desliza sobre um dos lados
deste ângulo reto. Diz o texto:”desse modo, prenda o elemento circular
num ângulo reto para obter sua grossura (diâmetro)”.
As instruções parecem muito simples, mas tinham como razão,
facilitar a comunicação para com o executante iletrado e que não
possuía conhecimentos teóricos, para o qual o ângulo reto era um objeto
material, de forma precisa e não um conceito geométrico teórico.
Geometria: propriedades da tangente e do diâmetro.

Desenhos 19 e 20
Definição de arcos ogivais . Villard viveu um período de transição
pela descoberta de todas as possibilidades oferecidas pelo emprego dos
arcos ogivais. Isto é percebido em seus cadernos, através das
freqüentes indicações para o talhe de pedras e chaves em arcos plenos
e ogivais.
Os textos dos dois desenhos não são muito evidentes. Para o
desenho 19, o texto diz:”desse modo se talha uma chave para arco com
o terceiro ponto e se verifica um esquadro”. O trecho final refere-se ao
desenho do círculo incompleto. Sob o desenho 20 o texto diz:”desse
modo se talha uma chave para arco com o quinto ponto”.
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A menção aos arcos com o terceiro e quinto pontos vem de
encontro ao desejo de se obter uma tipologia de arcos ogivais através de
um esforço de estandartização das curvas doa arcos ogivais.
Isso fica muito claro no desenho 35 da Folha F21 r, onde curvas
de mesmo raio definem arcos de formas diferentes. O uso de mesmo
raio significa também uma redução no número de modelos.
A expressão mais repetida no manuscrito é sans mole ou sem
modelo, lembrando a importância de economizar e na medida do
possível, evitar moldes ou modelos. Os desenhos 19 e 20 testemunham
a vontade de normatizar diferentes tipos de arcos ogivais, através do
chamado triângulo de referência, que na verdade é uma razão
matemática que caracterizará o arco.
Para a definição de um tipo de arco ogival – suas proporções – é
suficiente conhecer as relações entre dois lados do triângulo retângulo
formado pelo raio do arco, pela sua altura desde a base e pela distância
entre o eixo do arco (sua altura) e um dos centros.
Os desenhos 19 e 20 mostram os triângulos de referência com
três unidades e com cinco unidades sobre a hipotenusa do triângulo
retângulo obtido pelo prolongamento das linhas anteriormente descritas
e que caracterizará a forma pretendida para o arco.
Para desenhar o triângulo de referência, o mestre construtor
marca um número determinado de unidades sobre um segmento que
será a hipotenusa e com o auxílio de um esquadro que desliza sobre a
hipotenusa, obtém os dois catetos, um maior e outro menor. O cateto
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menor terá um número definido de unidades de mesmo comprimento
que a usada na hipotenusa.O cateto maior definirá a direção da linha
que determina a posição do centro sobre a base.
Deste modo, as diferentes razões entre números inteiros de
unidades na hipotenusa e no cateto menor determinarão diversas formas
de arcos ogivais. Se a altura e o vão são impostos, é preciso pesquisar
com qual proporção aquele tipo de arco é obtido. Um catálogo de tipos
de arcos pode ser conseguido apenas com a razão entre raio e distância
do centro ao eixo, pois cada uma corresponde a um triângulo de
referência. Algumas razões eram fáceis de memorizar e tornaram-se
muito úteis aos construtores.
A determinação do ângulo reto no triângulo de referência foi
descrita (deslizando sobre a hipotenusa) conforme era executada pelos
Mestres, pois o uso do esquadro para a verificação dos ângulos retos
era bastante freqüente. Este procedimento teria um equivalente, se
tivéssemos a certeza de que os mestres construtores conhecessem a
propriedade do semicírculo em conter todos os ângulos retos cujos lados
passem pelas extremidades do diâmetro.
O curioso círculo incompleto colocado acima do desenho 19
corresponde à segunda parte do texto, que alude à obtenção do ângulo
reto. Os dois traços inferiores representam uma corda passando muito
próxima ao diâmetro, indicando que o ângulo reto é definido pelo
diâmetro e pela linha reta que passa pelo centro do círculo e divide o
semicírculo em duas partes iguais.
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O desenho parece ingênuo e impreciso, mas se lembrarmos da
Proposição 1 de Euclides de que a mediatriz da corda (os dois traços
desalinhados do centro) passa pelo centro e é perpendicular à corda (e
também ao diâmetro), o método (oculto) revela-se preciso.
Geometria: razão entre segmentos e Proposição 1 de Euclides.

Desenho 21
Este desenho tem sob si, o mesmo texto do desenho 20, que
diz:”desse modo se talha uma chave para arco com o quinto ponto”.
O emprego da espiral como marca de muitos talhadores de pedra
indica que ela era uma figura bastante empregada. É justamente esta
figura que aparece ao lado da chave do quinto ponto, que alguns
pesquisadores identificam como a espiral de Arquimedes.
As divisões determinadas pela intersecção da espiral com o eixo
são regulares e os centros de todos os círculos situam-se sobre este
eixo diametral.
Segundo Lassus (p.131,1976) esta figura serviria somente para
relembrar a construção do arco com o quinto ponto (arco ogival onde a
base é dividida em seis partes iguais através de cinco pontos – o raio é
igual a quatro partes – os centros encontram-se no quarto ponto sobre a
base, partindo de cada extremidade, que é considerada como origem. O
triângulo de referência deste arco é 4/1).
A espiral permite ainda outras utilizações, principalmente a
determinação de certos comprimentos que não podem ser expressos em
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números inteiros, mas sim em números irracionais, os denominados
incomensuráveis.
A intersecção entre os círculos sucessivos e as perpendiculares
ao eixo diametral determinam segmentos de comprimentos que são
expressos com números irracionais como x 2 , x 3 , x 5 , etc...
A inclinação que o eixo diametral forma com a horizontal
corresponde ao ângulo formado no triângulo egípcio (triângulo retângulo
de lados 3,4 e 5) entre a hipotenusa (5 unidades) e o cateto menor (3
unidades). O triângulo egípcio sempre impressionou muito aos
construtores da Idade Média pelas suas propriedades excepcionais,
tendo seu nome vindo de Euclides de Alexandria. A expressão “ele
conhece o caminho do Egito” aplicada aos estudiosos da Geometria
deriva da localização geográfica da Escola de Euclides.
Geometria: perpendiculares, incomensuráveis e Teorema de
Pitágoras

Desenho 22
O pilar quadrado. Este quadrado que aqui aparece é de uma
interpretação muito clara. O texto diz:”para fazer um pilar quadrado com
peças bem ligadas”.
O pilar quadrado é recortado em quatro elementos iguais com
juntas em cruz, que não são perpendiculares às faces externas.
Já a disposição das juntas verticais, alternadas a cada fiada, além
de assegurar uma boa ligação entre as peças, mostra nas faces
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externas uma composição com elementos retangulares dispostos de
modo habitual e clássico, como manda a boa técnica da alvenaria.
Neste caso, o mestre construtor fica somente com um modelo de
pedra e não tem também o inconveniente de talhar em forma de
quadrilátero com seus quatro ângulos retos. O talhe apresenta apenas
dois ângulos retos, um agudo e outro obtuso.
A ligação entre peças é melhor que a obtida por elementos
retangulares e além disso não precisa de uma peça central de
preenchimento, o que reduz o número de modelos.
Geometria: divisão de figura plana e traçado de perpendiculares

Desenho 23
Este croqui ensina um método que permite a partir de um
desenho sobre uma chave de um arco existente, do qual não se
conhece o centro, obter graças às divisões homotéticas traçadas sobre
os segmentos de retas paralelas, todas as juntas que se dirigem ao
centro desconhecido e assim conseguir moldes de pedras maiores ou
menores que servirão exatamente a este arco.
Este procedimento visa a uma economia e racionalização do
corte de pedras no canteiro, pois permite a utilização de tamanhos
variados, evitando o descarte e o desperdício de um material caro e de
difícil transporte até a obra.
O texto diz:”para talhar uma chave com degraus” e o desenho
confirma a hipótese da utilização do esquadro de lados afunilados para
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desenhar as convergentes (juntas) ao centro. A Figura 32 do Capítulo 5
mostra o método para construí-lo. Assim, para cada curva há a
necessidade de se construir um esquadro de lados afunilados particular,
o que mostra outra vantagem de se construir arcos de diferentes formas,
mas com mesmo raio (Desenho 35 da Folha F21 r).
Geometria: Teorema de Tales

Desenho 24
A flecha do campanário – como talhar pedras com uma inclinação
desejada. O texto diz: ”é conforme esta proporção que se eleva a flecha
de uma torre e se talha os modelos”.
As réguas entalhadas ou marcadas com divisões dos desenhos
de Villard de Honnecourt estão a demonstrar que elas permitem medir
distâncias com precisão. Sua utilização aparece bastante no talhe de
chaves e outras pedras de arcos ou abobadas.
O emprego de escalas de divisão também permite traçar ângulos
precisos para o talhe de pedras com faces não paralelas. O uso destas
divisões proporcionais para indicar a declividade aparece aqui aplicado à
construção da flecha de um campanário de igreja.
O croqui mostra uma razão entre a base da flecha e sua altura de
1:4. Se a base da flecha triangular representa 1/4 da altura, a semi-base
representa 1/8. A inclinação que será aplicada à pedra em relação à
vertical é então de 8:1, ou seja, uma pedra com 8 unidades de altura terá
a borda superior 1 unidade menor que a borda inferior.
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Ao lado da flecha, um pequeno desenho mostra como fabricar
naquela razão, os modelos que permitirão talhar as pedras na inclinação
desejada. Esta relação é explicada geometricamente, num retângulo de
lados, por exemplo 4 unidades e 0,5 unidade (razão 8:1).
Traça-se uma diagonal neste retângulo, que cortará ao meio a
linha que une as duas metades dos lados de 4 unidades : esta linha está
dividida em duas partes iguais e que medem 0,25 unidade cada. O
triângulo retângulo resultante tem catetos de 2 unidades e 0,25 unidade
e que estão na razão 8:1, bastando para isso multiplicar os dois
comprimentos por 4.
Em Chartres, para se contornar a dificuldade de talhar o encontro
de dois planos inclinados (as faces podem não ficar perfeitamente
planas) e conseqüentemente obter arestas não alinhadas, os
construtores dispuseram uma nervura saliente sobre cada aresta, que
resolvia o problema e acentuava ainda mais o efeito ascendente da
flecha.
Geometria: Divisão proporcional / razão entre segmentos.

Desenho 25
Este desenho ensina como fazer um arco com a pedra chave
como se fora um apoio, mas que fica suspensa. O texto diz: “deste modo
se talha uma pedra chave suspensa”.
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Ele representa dois arcos contíguos, onde a pedra chave central
fica suspensa (ou sem apoio). Esta tipologia não é muito comum no
gótico e deve ter atraído a atenção de Villard pelo inusitado.
A contigüidade dos dois arcos que necessita deste tipo de arranjo
se justifica pela exigência de um grande vão onde não pode existir um
apoio central. A disposição das pedras dos dois arcos contíguos faz-se
de modo a formar uma só chave, que passa por cima do centro e não
carrega a coluna intermediária que estaria posicionada no meio do vão
dos arcos.
Villard desenha um apoio em madeira bruta (tronco) sob a pedra
que ficará suspensa. Este elemento provisório permitirá traçar as juntas
que convergirão para um centro que fica sobre este apoio e não para os
centros de cada um dos arcos gêmeos.
Esta operação de talhe normalmente era feita sobre o solo, por
questões de precisão. Para melhor posicionar as pedras sobre o
cimbramento e para garantir que o arranjo fosse estável era preciso
controlar com uma corda, se as juntas convergiam para o mesmo ponto,
que era aqui, materializado por um prego sobre o apoio de madeira.
Aparece neste desenho um recurso gráfico recorrente de Villard
que é a corda para indicar raio e centro.
Geometria: Circunferência.
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Desenho 26
Este desenho mostra dois pilares: um pronto e outro incompleto.
O texto é bastante claro: ”assim se montam dois pilares de
mesma altura, sem nível e prumo”. O procedimento procura demonstrar
como sem nível e sem prumo é possível, a partir de um pilar existente,
locar um segundo a mesma altura do primeiro.
Villard utiliza o termo pilar ao invés de coluna, significando um
elemento estrutural obtido pelo empilhamento de cilindros (tambores).
O dispositivo vale-se de um eixo colocado à meia distância entre
as bases de cada pilar. Um dos pilares não está terminado, como a
mostrar a dúvida quanto a sua altura. No eixo, prende-se uma vara, cuja
extremidade livre toca o fuste do pilar modelo, logo sob o capitel.
A vara forma com a vertical do pilar um ângulo. Deslocando-se a
vara presa pelo eixo no solo, ela irá se apoiar sobre o prolongamento do
segundo pilar que pode ser feito por uma régua. Assim, a altura
determinada no alto do ângulo será o nível final do pilar e também a
altura do último cilindro (tambor).

Geometria: Circunferência: centro e raios / simetria

Desenho 27
Trata do problema da obtenção das alturas. Para a avaliação da
altura de um ponto é suficiente o ângulo da visada entre o pé e o ponto
mais alto da torre e a distância do ponto da visada ao pé da torre.
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Graças aos triângulos semelhantes determina-se a altura do
objeto visado. O texto diz: “deste modo se obtém a atura de uma torre”.
No caso em que se tem acesso ao pé da torre, o problema fica
simplificado. Este é o caso do croqui. A distância acessível é
representada por uma linha que liga o triangulo de visada e o pé da
torre. Para o caso de distância inacessível, pode-se recorrer ao
dispositivo do Desenho 11 da Folha F20 r.
Para assegurar a obtenção de distâncias e alturas relativamente
confiáveis, estas não deveriam ultrapassar 150 m e aquelas 50 m.

Geometria: Triângulos retângulos semelhantes.
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Folha F21 r
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Desenho 28
A Sala Capitular – o desenho apresenta uma sala quadrada
subdividida em nove vãos quadrados e abobadada com oito colunas e
uma coluna central ou uma sala que comporta uma abóbada nervurada
que repousa somente sobre oito colunas.
Esta dupla interpretação surge em razão do texto ser atribuído a
um sucessor de Villard e comportar várias interpretações por diferentes
especialistas. Diz o texto: “deste modo arranja-se o capitel de oito
colunas e de uma só, sem atravancamento. Esta é a boa construção”.
As oito circunferências menores representariam chaves das
nervuras e a circunferência maior, uma coluna central. Os oito capitéis
estão representados em cada um dos lados, dois a dois. É muito
provável que a solução fosse de uma sala sem coluna, pois aí se reunia
o Capítulo, organização que congregava o clero para deliberações de
cunho religioso e também , por exemplo, para encomendar e julgar os
projetos apresentados para igrejas e catedrais.
Para um grande grupo, a ausência de uma coluna central parece
mais adequada para não “atravancar”. Mesmo considerando as duas
hipóteses – com coluna central ou sem coluna central – Villard desenhou
uma estrutura original e executável, onde o interesse e a elegância não
passaram despercebidos pelo autor da legenda.
Geometria: Subdivisão de figuras planas
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Desenho 29
O ponto inacessível ou a pêra e o ovo. Dentre todos os problemas
de construção nos séculos XII e XIII, os defeitos de prumo ou prumada
estavam entre os mais graves.
As fundações insuficientes, a má qualidade de alguns materiais, a
ignorância do efeito do vento nas estruturas altas e às vezes a má
concepção do projeto, levaram muitos edifícios ao desmoronamento. Isto
era inevitável, devido aos métodos empíricos adotados nos canteiros e a
audácia crescente dos projetos.
John Harvey (1974, p.81) estima que o progresso técnico e a
competência crescente dos arquitetos na Inglaterra são confirmados
pela comparação entre o número de desmoronamentos ocorridos no
período precedente ao gótico e sua diminuição nos períodos
subseqüentes.
A verificação do prumo de pontos inacessíveis ou muito elevados
eram problemas difíceis. O prumo de um elemento depende do acesso a
ele, da inexistência de saliências ou molduras e da ausência do efeito do
vento sobre o cordão do prumo.
A prumada de uma flecha de torre ou algum elemento inacessível
e suspenso no vazio, tal com a chave de um arco, não pode ser
verificado com um prumo.
Villard indica de maneira pitoresca (e secreta) a solução. O
desenho representa uma árvore com ramos em formas sinuosas, sem
folhas, lembrando certas rosáceas ou janelas do gótico do período
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flamboyant. Nesta árvore, pende um único fruto, que é uma pêra e
aparecem ao seu redor três réguas ou miras fincadas verticalmente no
solo. Uma destas miras está desenhada sobre o Desenho 28.
No solo, aparece uma cruz exatamente na linha do prumo da
pêra. O texto diz: “assim, coloque um ovo sob uma pêra de tal modo que
esta caia sobre o ovo”.
É com este enunciado enigmático que Villard mostra a solução,
recorrendo ao procedimento óptico das visadas. É este princípio de um
método simples e preciso que é descrito de modo imaginativo: é a
aplicação dos teoremas da Geometria: “por uma reta e um ponto passa
um plano e somente um” e “a intersecção de dois planos verticais é uma
reta vertical”.
Visando a pêra (o ponto) através de cada uma das duas miras
verticais (as retas) determinam-se dois planos cuja intersecção é uma
reta vertical que passa pela pêra e constitui a trajetória de sua queda
sem a ação do vento.
Na Folha F23 r encontramos um desenho desta mesma mira, com
mais detalhes, inclusive com dispositivo para garantir sua verticalidade.
A terceira mira que aparece no desenho é utilizada como ajuda na
confirmação da posição encontrada. O ponto que marca o prumo é
obtido praticamente pela intersecção das cordas estendidas desde a
mira de cada visada até outra mira suplementar, que deverá
desaparecer atrás da visada da mira principal. Alinham-se assim os
pontos da estaca original, o ponto inacessível e os pontos da estaca
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suplementar, alinhamento este, marcado por uma corda esticada e
colocada no solo. O procedimento é repetido com a segunda mira e
confirmado pela terceira.
Está assim obtida a projeção do prumo do ponto inacessível, que
então pode ser cotejado com a posição planejada. O prumo de uma
flecha que estivesse sobre uma torre de planta quadrada, por exemplo,
deveria estar sobre o encontro de suas diagonais.
A razão de Villard ter usado a alegoria da pêra e do ovo foi um
jogo de sua época, que consistia em colocar-se um ovo no solo sob uma
árvore onde os competidores subiam e tentavam com um objeto pesado,
esmagá-lo.
Geometria: Ponto, reta e plano (não é certo se Villard conhecia
os teoremas, mas sim as técnicas das visadas)

Desenho 30
O pentágono “retângulo”. Trata-se de um engenhoso artifício para
facilitar o trabalho de canteiro, simplificando o corte de pedras na
construção dos “corpos avançados” que protegem uma torre de base
pentagonal.
O texto diz: “deste modo se representa uma torre de cinco
arestas”. O emaranhado de linhas sobre o pentágono serve para indicar
a construção de “corpos avançados” sobre os ângulos da torre
pentagonal, a fim de defender os flancos.
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O pentágono fica estrelado e os “corpos avançados” têm ângulo
reto na sua inflexão, facilitando muito a alvenaria das arestas. Por isso é
importante notar que o texto original refere-se a uma torre de cinco
arestas e não cinco lados.
A particularidade dos triângulos retângulos desenhados por Villard
é que estão na razão 1:3. Os triângulos (dez ao todo) são contíguos,
opostos pelo vértice mais agudo e o lado do ângulo reto é o
prolongamento da hipotenusa do triângulo contíguo. Os ângulos retos
dos triângulos sucessivos se superpõem.
Geometria: Desenho de polígono regular e triângulos retângulos.

Desenho 31
O croqui demonstra como encontrar o centro de um arco a partir
das juntas de uma pedra de arco ou abóbada. O segmento desenhado é
um raio da curva (representação gráfica de uma corda) e sua
intersecção com o prolongamento de uma outra junta (outra corda) da
mesma pedra chave, define o centro.
O texto descreve: “deste modo se encontra os centros (os pontos)
de uma pedra talhada de arco ou abóbada”. O procedimento deve
referir-se a um arco ogival, pois a palavra “pontos” – que significa
centros – está no plural, embora sirva também para o arco pleno.
Este é um modo para determinação dos centros, indicados no
manual: os pontos de convergência dos prolongamentos dos raios
representados materialmente pelas juntas. O outro é a utilização do
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esquadro de lados afunilados, conforme demonstra o Desenho 23 da
Folha F20 v.
Geometria: Tangência, raios e centros de circunferência.

Desenho 32
Este desenho mostra relação com as pedras chaves de arcos
ogivais do desenho vizinho (Desenho 31).
Sobre o traçado do intradós e do extradós, limitados por dois
traços ondulados, está marcada uma junta da pedra do arco ou
abóbada. Para traçar as duas meias chaves que “fecharão” o arco agival
é suficiente conhecer o raio e a razão de referência (proporções do arco)
entre o raio do arco e a distância de um centro ao eixo.
A direção do raio é indicada por um traço fino vertical com dois
pequenos traços simétricos que definem o triângulo suplementar
constituindo a diferença de uma meia chave do arco ogival e a pedra ao
lado com as juntas raiadas, tal como no Desenho 31.
Este triângulo suplementar corresponde ao triângulo de
referência. A utilidade da peça para medida que figura no desenho é
fornecer o comprimento da hipotenusa do triângulo num caso
determinado (o lado do ângulo reto – cateto maior- está dado pela
distância intradós-extradós), onde não se recorre a uma proporção de
referência, isto é, o arco não corresponde a uma razão “catalogada”.
Geometria: Triângulo retângulo, raio e razão.
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Desenho 33
O arranque . O desenho mostra a planta da saída de um apoio
com quatro nervuras e traz o seguinte texto: “para talhar o arranque da
base de um arco sem molde e em partes”.
O Desenho 5 da Folha F20 r mostra em corte vertical o que será
utilizado aqui, para a execução do arranque com quatro nervuras.
Utiliza-se um esquadro de lados afunilados acoplado a um aro
regulável (com o raio da curva) que irá sendo usado diretamente sobre a
pedra a talhar, como um falso esquadro.
Como as curvaturas das nervuras podem ser diferentes e para
evitar esta complicação, Villard indica no Desenho 35 como traçar três
arcos diferentes com o mesmo raio, o que permitirá a utilização do
mesmo esquadro de lados afunilados.
Na Folha F32 v encontra-se um arranque deste tipo no lado
interno do corte dos arcobotantes.
Geometria: Tangência e obtenção de raios.

Desenho 34
O desenho apresenta um perfil de nervura assimétrico, chamado
por Villard de “pedra ajoelhada”. O texto diz: “para se talhar uma pedra
de arco ajoelhada”.
Aparece ainda o eixo de referência, indispensável ao talhe. Este
perfil recorda um tipo encontrado somente no século XII, formado por
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dois segmentos de círculo, onde o encontro obtuso e impreciso é
ocultado por contracurvas que terminam num filete liso.
Geometria: Arcos de circunferência.

Desenho 35
Arcos de formas diferentes e raios iguais. Este croqui retrata a
organização e a padronização desejada nas obras dos mestres, para se
conseguir a redução de meios e a economia de recursos.
Os três arcos conseguidos com o mesmo raio, apenas mudandose a posição dos centros são, do menor para o maior: um “quinto ponto”,
um eqüilátero e um pleno.
Destacam-se ainda as inúmeras possibilidades estéticas que o
arco ogival, com suas inúmeras proporções possui sobre o arco pleno.
Geometria: Arcos de circunferência.

Além destas quatro Folhas aqui estudadas pelo seu interesse e
rebatimento direto nas atividades de projeto e execução nos canteiros,
existem outras (Folha F18 r, Folha F18v, Folha F19r e Folha F19 v) que
apresentam figuras desenhadas sobre diagramas geométricos que
quase sempre resultam em razões incomensuráveis ou lembretes
geométricos para a memória (mneumônicos) dos trabalhadores.
O uso de segmentos com razões incomensuráveis (obtidos
apenas graficamente) irá caracterizar as proporções arquitetônicas
góticas, como ad quadratum ou ad triangulum e marcar uma diferença
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fundamental com as proporções arquitetônicas que viriam com o
Renascimento.
O resumo colocado ao final de cada comentário sobre os
Desenhos, procura destacar o conhecimento geométrico principal do
procedimento abordado, demonstrando os conceitos utilizados, porém
assegurando que este conhecimento, como hoje o entendemos, não era
um fato, ou seja, não eram demonstráveis matematicamente.
O capítulo seguinte tratará de como esta Geometria Fabrorum foi
adquirida, processada e transmitida pelos arquitetos mestres
construtores, através das loggias e Corporações de Ofícios.
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